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Zamiast krótkiego wstępu 
 

Drogi Czytelniku, 

 

 być może spodziewałeś się tutaj typowego, raczej krótkiego wstępu, jaki 

czytałeś już w wielu książkach. Tutaj takiego brak, bo zamiast niego chciałbym w 

dłuższym opowiedzieć ci przede wszystkim, jak powstała ta konkretna, dlaczego i 

czym dla mnie jest. Nie zrażaj się jednak jego długością i wytrwaj do końca, bo być 

może wyjaśni ci on, dlaczego ta książka jest akurat taka, jaka jest. Pozwól, że 

zacznę od samego początku. 

Jako fan skoków narciarskich czerpałem wiele pozytywnych emocji z 

sukcesów Adama Małysza. Jednym z komentatorów, którzy relacjonowali występy 

„Orła z Wisły” na początku XXI w. był Krzysztof Miklas. Wspominając na Youtube 

konkursy z pierwszego okresu małyszomanii (lata 2000-2002) przypomniałem sobie 

o p. Miklasie, którego styl komentowania podobał mi się i postanowiłem dowiedzieć 

się więcej o nim. 

 W efekcie natrafiłem na jego książkę pt. „Dwie strony mikrofonu” i 

przeczytałem ją. Oto jak sam autor opowiada o niej na tylnej stronie okładki: 

 
 
„(...)jest podsumowaniem moich dziennikarskich trzydziestu pięciu lat. Spisałem moje 
wspomnienia i refleksje najwierniej, jak potrafiłem. Być może mało dyplomatycznie, ale za to 
w pełni szczerze”. 
 
 
 Książka spodobała mi się i, jak się później okazało, stała się inspiracją dla 

mojej własnej (o niej więcej za chwilę).  

Po pierwsze zainspirowała mnie przez łacińską sentencję „verba volant, 

scripta manent” (słowa ulatują, pismo pozostaje), którą autor umieścił tuż przed 

spisem treści. Po przeczytaniu została mi w głowie i chciałem jej kiedyś użyć we 

właściwym miejscu. A została tak dlatego, bo od antyku aż po czasy dzisiejsze tekst 

jest często trwalszy niż mowa. Można coś powiedzieć, a na drugi dzień nie pamiętać, 

natomiast to samo na piśmie może przetrwać wieki. To właśnie z niego znamy dziś 

niezliczonych autorów, którzy już nie żyją. Jeśli nie postanowiliby napisać dzieł, które 

napisali, nie znalibyśmy ich od strony treści, które chcieli przekazać tekstem. 



  

 Drugą inspiracją z „Dwóch stron mikrofonu” były dla mnie refleksje autora z 

wielu wydarzeń jego życia, a ma o czym opowiadać, bo relacjonował m.in. dziesięć 

olimpiad. Refleksje to dla mnie tutaj słowo-klucz, bo, odkąd pamiętam, lubiłem 

rozmyślać o przeróżnych rzeczach i obserwować świat - te rzeczy przychodziły mi 

też łatwo. Cieszyłem się z każdej nowej obserwacji i lubiłem wracać do tych już mi 

znanych. W życiu miałem dotąd mnóstwo przemyśleń, a w 2006 r. zacząłem 

spisywać te, które były dla mnie najważniejsze, najbardziej pomocne czy jakoś 

szczególnie zostały mi w głowie. 

 Były tam też powiedzenia, złote myśli, cytaty, itp. treści (razem nazwałem je 

refleksjami, bo tak było prościej) autorstwa innych ludzi. Nie zapisywałem autorów, 

ale nie z chęci zawłaszczenia sobie ich dorobku (szanuję go) - po prostu nie zawsze 

dało się znaleźć, kto co powiedział. Poza tym sens tych treści był dla mnie dużo 

ważniejszy od tego, kim był autor której z nich. Mógłby być tak wielkim myślicielem, 

jak i zwyczajnym człowiekiem, jednak nie miało to dla mnie większego znaczenia, 

jeśli zostawił po sobie coś ciekawego czy pomocnego. 

 Z kolei w grudniu 2014 r. postanowiłem zawrzeć to wszystko we własnej 

książce, bo zebrało się tego już dużo i chciałem to jakoś utrwalić. Więcej o niej 

właśnie teraz. Nadałem jej formę e-booka i zatytułowałem „Refleksje o życiu”, a jej 

podtytułem uczyniłem „verba volant, scripta manent” - to było właściwe miejsce, 

gdzie chciałem użyć tę sentencję.  

 Podarowałem ją kilku najważniejszym dla mnie ludziom jako prezent, tak po 

prostu od serca. Mniejszość z nich przyjęła ją raczej z entuzjazmem, większość 

raczej z mieszanymi uczuciami, chyba nie za bardzo wiedząc, co z nią zrobić. 

Poza tym zamieściłem ją za niską cenę i z darmowym fragmentem na 

platformie do sprzedaży własnych e-booków. Nie pisałem jej z myślą, że będzie 

bestsellerem, ale liczyłem na choć lekką sprzedaż. Nikt jej jednak nie kupił. Po kilku 

miesiącach obniżyłem cenę, ale skutek był taki sam. Po kilku kolejnych postanowiłem 

wycofać ją ze sprzedaży z myślą, że może jeszcze kiedyś dam jej drugą szansę, że 

może wtedy jeszcze przyda mi się do czegoś. 

 Czas płynął i w ciągu tych miesięcy po obniżce przyszedł mi pomysł na 

zrobienie warsztatu o refleksjach w teorii i praktyce. Obserwując sytuację mojej 

książki na platformie wyżej biłem się jednak z myślami, czy miałby on sens, czy 

ktokolwiek byłby nim zainteresowany. Ostatecznie postanowiłem po prostu 



  

przekonać się o tym, bo najwyżej będę wiedział, że nie ma on sensu i też będzie to 

dobra nauka. 

 Przygotowałem więc wszystko niezbędne, np. załatwiłem salę, zrobiłem 

prezentację i promocję. Nazwałem ten warsztat „Wieczorem Refleksji”, bo chociaż 

robiłem go jeszcze za dnia, było to już późne lipcowe popołudnie, chylące się ku 

wieczorowi. Właśnie wieczór kojarzył mi się z porą, kiedy po całym dniu można 

trochę zwolnić i oddać się przemyśleniom. A tak oto ogłosiłem mój pomysł na pewnej 

stronie do promocji własnych wydarzeń: 

 

 
„Zapraszam na 2-godzinny bezpłatny warsztat „Wieczór Refleksji”, który odbędzie się 1 
lipca 2015 r. o godz. 18:00 w (miejsce). Dowiesz się na nim, jak różnego rodzaju 
przemyślenia (np. własne wnioski, powiedzenia) mogą pomóc ci w rozwoju. 
 
Na warsztacie czekają na ciebie dwa zadania: 
 
1. osobista refleksja:  
Zmiana siebie, doprecyzowanie jakiejś definicji czy jeszcze coś innego - sam wybierasz 
tematy, które przerabiasz. Robisz to spokojnie, w twoim własnym tempie. Bym może już 
wiele razy chciałeś to zrobić, ale... no właśnie (słynne „ale”), coś ci przeszkadzało, np. nie 
miałeś czasu czy bałeś się sam sobie powiedzieć pewne rzeczy. To zadanie to świetna okazja, 
żeby po prostu to zrobić 
  
2. grupowa refleksja:  
Podajesz temat do burzy mózgów, a głosowaniem wybierane są trzy do przerobienia. Dalej 
każdy uczestnik dzieli się swoimi refleksjami na nie. Mogą to być jego własne obserwacje, 
jakieś cytaty, powiedzenia, przysłowia czy wyniki badań naukowych, obojętne. Jeśli brak 
pomysłu, można dodać go w drugiej turze. To zadanie tworzy różnorodną perspektywę, 
dzięki której uczestnicy mogą dowiedzieć się czegoś nowego dzięki ich zbiorowemu 
wkładowi. 
 
Zapraszam na warsztat szczególnie osoby, które: 
- są refleksyjne, lubią obserwować i analizować, a nie znalazły dotąd grupy, w której 
mogłyby swobodnie robić te rzeczy 
- chcą trochę zwolnić choćby na dwie godziny i przemyśleć pewne sprawy 
- chcą po prostu spędzić ten czas inaczej niż zwykle. 
 
Liczba miejsc ograniczona (15), decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Prowadzący: 
 
Krzysztof Łukasik - pasjonat refleksji i życia we własnym tempie. Amator i samouk, który 
chce sprawdzić, czy są chętni na inicjatywę taką jak „Wieczór Refleksji”. Autor bloga 
bdlz.wordpress.com, gdzie dzieli się informacjami, które pomogły mu w życiu”. 



  

Przyszło łącznie 5 osób, z czego 3 zaproszone przeze mnie, a 2 z obsługi 

budynku, w którym miałem salę. Ich wrażenia z tego, co usłyszeli na warsztacie 

zdawały się mieszane podobnie jak ludzi, którym podarowałem wcześniej „Refleksje 

o życiu”. Historia zatem powtórzyła się... 

... ale pominąłem to. Ważne było dla mnie, że zrobiłem ten warsztat zgodnie z 

planem i byłem zadowolony z tego, jak wypadłem. Zobaczyłem też, że inicjatywa 

taka jak on nie ma sensu - ludzi trzeba było bardziej naganiać na nią niż sami chcieli 

przyjść. Wniosek to może smutny, ale pewność zyskana dzięki niemu bezcenna. 

Koniec wątpliwości, mógłbym powiedzieć. 

Mimo to ta „przemyślna” materia nie chciała wyjść mi z głowy, oj nie. Jakiś 

czas później wpadłem więc na kolejny pomysł - zawarcia w jednym tekście 

materiałów z „Refleksji o życiu” i Wieczoru Refleksji. Tak sobie pomyślałem, że 

byłoby to wspaniałe zwieńczenie mojego dotychczasowego refleksyjnego dorobku. 

Bardzo chciałem to zrobić pomijając już, że - patrząc po historii tych dwu - 

najprawdopodobniej i tak (prawie) nikt nie sięgnąłby po niego. 

Są jednak pewne rzeczy w życiu, które warto zrobić tylko lub najbardziej dla 

siebie. Właśnie z takim podejściem postanowiłem napisać tę książkę - „Wieczór 

refleksji o życiu” z łacińską sentencją „verba volant, scripta manent” w podtytule, po 

którą sięgnąłem raz jeszcze. Pominąłem już to, czy ktokolwiek użyje jej, czy nie. Jeśli 

zechciałby użyć, po prostu znalazłby ją i zrobił to. 

W tym tekście chciałem utrwalić efekt mojej 9-letniej pracy, którą włożyłem w 

przemyślenia. Nie była ona może bardzo ciężka, ale wymagała dużo konsekwencji - 

konsekwentnego zapisania każdej refleksji, którą chciałem zapisać, a nie 

odpuszczenia tego, bo... nie chce mi się, to nudne czy coś innego. A 9 lat (nie 8, o 

których wspomniałem wcześniej) dlatego, bo w tej książce wzbogaciłem o nowe 

treści pierwotną wersję „Refleksji o życiu” i Wieczoru Refleksji. 

Ten czas to spora część mojego życia, muszę przyznać... ale pomijając już 

ilość lat (mogłaby by być liczona nawet w dekadach) nie chciałem po prostu, żeby 

ten wysiłek poszedł na marne. Trudniej jest coś zrobić niż potem sprawić, żeby to 

przepadło. Poza tym kiedy w 2006 r. zaczynałem spisywać te wszystkie 

przemyślenia, nie myślałem, że kiedyś zechcę zawrzeć je w książce. Jeśli jednak 

wtedy nie zacząłbym tego robić, nie miałbym materiału na nią w ich formie. To niby 

tylko jedna decyzja, ale jak wiele może znaczyć.  

 



  

Praca nad tym tekstem była dla mnie doświadczeniem o różnych twarzach. 

Czasem miałem wątpliwości, czy ma on sens jak przy Wieczorze Refleksji. Czasem 

też musiałem mocno wysilić szare komórki, żeby właściwie ująć daną kwestię. Z 

drugiej strony patrząc teraz uważam, że mimo dwóch rzeczy wyżej bardzo 

spełniałem się twórczo w tej pracy, zwłaszcza znajdując te właściwe słowa. Była ona 

dla mnie fajna, niezapomniana i jak najbardziej warto było ją wykonać, a gdybym 

miał okazję ją powtórzyć, zrobiłbym to na pewno. 

Napisałem tę książkę jeszcze dlatego, bo chciałem zostawić po sobie coś 

cennego, a wynik mojej wieloletniej pasji do przemyśleń uznałem za świetnego 

kandydata na to. Dla mnie mają one dużą wartość, bo dotąd wiele razy pomagały mi 

w życiu, cieszyły i na pewno będą robić obie te rzeczy jeszcze wiele razy. Wiem też, 

że nikt poza mną może nie dostrzec w nich większej czy nawet żadnej - jest ona 

wielkością subiektywną jak np. piękno czy szczęście. 

Tak teraz sobie myślę, że świat byłby dużo lepszy, gdyby każdy chciał dzielić 

się tym, co ma cenne od siebie. A często nie robi tego przez wątpliwości, co ludzie 

powiedzą, jak zareagują na jego twór i że będzie to coś złego. Woli wtedy zachować 

go tylko dla siebie i to czasem nawet do grobowej deski. Tak jednak razem z nim 

odchodzi coś, co mogłoby jakoś pomóc czy ułatwić życie komuś drugiemu, kto 

przyjąłby to akurat z entuzjazmem (bo wreszcie znalazł to, czego szukał), a nie np. z 

drwiną. Ja pominąłem tu ten aspekt reakcji - postanowiłem po prostu podzielić się 

tymi refleksjami, a każdy zareaguje na nie, jak będzie chciał.  

Nie ukrywam, że dotąd za mojego życia tematy poruszane w tej książce nie 

należały do poruszanych masowo przez ludzi. Na razie też nie zanosi się na to. Lecz 

może kiedyś, za wiele lat, przyjdzie czas i na renesans przemyśleń, a wtedy wiele 

osób sięgnie po nią. Może wtedy stanie się ona cenną czy ciekawą inspiracją dla 

nich w wielu sferach. Miło byłoby mi osobiście doczekać takich czasów, ale jeśli już 

nie doczekam ich ja (kiedyś w końcu też odejdę z tego świata), może doczekają ich 

słowa utrwalone tutaj. 

A utrwalone w wyniku jednej prostej decyzji - chcę je napisać. I cieszę się 

szczerze, że w jej wyniku mogę podzielić się z tobą tą książką. Czy z niej 

skorzystasz, zależy naturalnie tylko od ciebie. A jeśli zechcesz skorzystać, pozwól, 

że na koniec przekażę ci jeszcze kilka autorskich uwag o niej: 

- refleksje tutaj są bardzo różne - to ku pokazaniu większego zakresu możliwości 

- sporo przemyśleń to moja polemika z wieloma utartymi treściami 



  

- szczególnie dużo uwagi poświęcam ludziom i upragnionym wynikom, bo te dwie 

sfery były dla mnie szczególnie ciekawe w obserwacji. Co do ludzi: w wielu 

miejscach może zdawać się, że celowo oceniam ich źle. Nie o to jednak mi 

chodziło, bo sam też jestem człowiekiem. Chciałem po prostu przekazać pewne 

moje spostrzeżenia co do nich, a nie mogłem zrobić tego całkowicie obiektywnie. 

Tak się nie da, bo każdy punkt widzenia jest w pewnym stopniu subiektywny 

- w miejscach, gdzie piszę „ja” czy „mój” w różnych formach, nie zawsze mówię tylko 

do siebie czy o sobie. Stwierdzenia z tymi słowami mogą paść w głowie każdego 

innego człowieka, w tym twojej. Traktuj je więc jako jedne z możliwych inspiracji 

- w dosłownie kilku miejscach są przekleństwa. Jeśli nie tolerujesz takich słów, nie 

czytaj treści z nimi. Oto one: 

1. ostatnia refleksja w rozdziale „Rozwój”, która zaczyna się od słów „oto 

przykładowe stwierdzenia czy pytania” - str. 46 

2. ostatnia refleksja w rozdziale „Upragnione wyniki”, która zaczyna się od słów 

„życie można sprowadzić tylko do” - str. 57. 

 

 

 

Autor 

22.12.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wieczór Refleksji 
 

Treści z refleksyjnego warsztatu spisałem z prezentacji, której używałem 

podczas niego. Miał on dwie części: 

1. teoretyczną - w tej mówiłem o przemyśleniach od strony teorii, np. czym są, jakie 

są ich metody 

2. praktyczną - obejmowała dwa zadania, osobistą i grupową refleksję. Po porcji 

teorii chciałem uczestnikom pokazać, do czego można używać przemyśleń w 

praktyce. 

 

Czym są refleksje? 
 

Refleksje są po prostu myślami. Mogą mieć przeróżną formę, np.: 

- wniosków - szczególnie cenne są te wyciągane samemu o sobie 

- obserwacji 

- opinii 

- powiedzeń, przysłów, złotych myśli itp. 

- cytatów 

- wyników badań naukowych 

- pytań. 

 

Można na nie patrzeć jak na rodzaj intymnej relacji ze sobą, w której możesz 

poruszyć każdy temat, jaki chcesz poruszyć. Wystarczy mówić w myślach, ale jeśli 

bardzo chcesz, możesz też na głos. Tylko od ciebie zależy, czy jakkolwiek oceniasz 

siebie przy tym, czy nie i po prostu akceptujesz wszystko to, co sobie mówisz. Jest tu 

pełna dowolność. 

 

Dlaczego refleksje są niepopularne? 

 

Bo pozwalają zwolnić, skupić się i wyciszyć - często tylko dzięki tym 

czynnościom można dotrzeć do pewnych rzeczy, np. wniosków o sobie. To 

odwrotność kultury (prawie) ciągłego pośpiechu (braku czasu), rozproszenia i 



  

robienia czegoś (w tym hałasu), która jest dziś lansowana, uważana za nowoczesną i 

znajduje sporo bezkrytycznych wyznawców.  

Dla mnie jednak taka kultura jest niezdrową pomyłką, bo nie można zbyt długo 

cieszyć się zdrowiem w regularnym przeładowaniu bodźcami czy braku należnego 

odpoczynku. Nawet najmocniejszy organizm w końcu się podda i rozstroi. Dopóki 

jakoś działa, wszystko jest w porządku, ale gdy już się rozstroi to może być trudno 

ponownie go wyregulować. 

Taka kultura nie ma też dla mnie nic z nowoczesności. Słowem „nowoczesny” 

można określić twór innowacyjny i umożliwiający postęp, a ona bardziej uwstecznia 

niż rozwija. Każdy ciągle się spieszy i musi coś robić, a zwolnienie choć na chwilę 

zakrawa na tragedię, powoduje złość czy wręcz atak agresji - i co to ma być za 

postęp? 

A wracając do refleksji - są niepopularne także przez pewne mity. Poniżej 

przedstawiam je wraz z propozycjami ich obalenia. 

 

Mity o refleksjach 
 

Mit 1: Refleksje to tylko poetyckie/religijne rozważania 

Mit 2: Refleksje zawsze wprawiają w depresyjną zadumę, śmiertelną powagę, 

grobowy nastrój czy coś równie przygnębiającego 

Mit 3: Refleksje są tylko dla filozofów 

Mit 4: Refleksje są nudne 

Mit 5: Refleksje są staromodne 

Mit 6: Refleksje są powodem do wstydu i oznaką słabości 

Mit 7: Myślenie boli 

 

(...) 

 
Metody refleksji 
 
 

Myśleć można na różne sposoby. Poniżej przedstawiam te w moim pojęciu 

najskuteczniejsze. Są to metody proste, a ich część może z nazwy brzmieć ci 

znajomo. Często działa też łączenie ich ze sobą. 



  

 

1. Zadawanie sobie pytań 

2. Drążenie tematu 

3. Kończenie zdania 

4. Luźny tok myślenia 

 

(...) 
 

Osobista refleksja 
 

W tym zadaniu chciałem pokazać uczestnikom, jak to jest dać sobie kwadrans 

na osobiste przemyślenia o czymkolwiek. Kwadrans - niby tylko 15 minut z 1440 

minut tworzących jedną dobę, co stanowi ok. 1% jej, ale jednocześnie czas, o który 

bywa naprawdę trudno na co dzień. 

 

Osobista refleksja może mieć dowolne cele. Przykłady: 

 
 
1. zmiana siebie, np. przekonanie, nawyk, odpuszczenie jakiegoś negatywnego wspomnienia 
2. doprecyzowanie swojej definicji, np. wolność, szczęście, miłość, dorosłość, bogactwo, 

Polska, polskość, ludzie, rodzina, prawda, czas, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, 
normalność, pesymizm, optymizm, realizm, sukces, praca, cele, marzenia 

3. odpowiedź na egzystencjalne pytania, np. kim jestem? Dokąd zmierzam? 
 
 

(...) 
 
 
Refleksje jako część życia 
 
 

Tematu przemyśleń jako części życia nie poruszałem co prawda na Wieczorze 

Refleksji, ale przy tej okazji, w tym miejscu książki, chcę go także poruszyć. Dobrze 

dopełnia on tematykę warsztatu. 

Uważam, że dobrą praktyką refleksyjną jest podsumować każdy dzień pod 

jego koniec. Wtedy znasz już jego większość i najczęściej nic niespodziewanego cię 

nie zaskoczy. Powinien to być moment, kiedy masz jeszcze dosyć dużo czasu i sił, 



  

ale przede wszystkim chęć na takie streszczenie. Powinno ono wypływać z twojej 

potrzeby i nigdy nie być musem. 

Dobrym okresem na nie jest ten od kolacji do przed pójściem się myć. W 

trakcie samej kolacji i po niej możesz podsumować dzień refleksjami zamiast np. na 

siłę gapić się w telewizor. Sam wybieram najczęściej czas między myciem się a 

zgaszeniem światła do snu, ale to zależy od osobistych potrzeb. 

A jak to zrobić? W formie, która ci pasuje - każda taka będzie dobra. 

Przykładowo spytaj siebie, jakie wnioski możesz wyciągnąć z dzisiejszego dnia albo 

stwórz sobie jego streszczenie (w myślach czy pisemnie) tak jakbyś miał 

opowiedzieć go drugiej osobie. Poziom szczegółowości zależy od ciebie, więc może 

ono też być krótkie. Ważna jest natomiast praktyczna wartość, którą wnosi ono w 

twój rozwój. 

 

(...) 
 
 

Refleksje o życiu 
 

 

Oto przemyślenia z mojej poprzedniej książki, wzbogacone o trochę nowych 

pozycji. Możliwe, że zetknąłeś się już z częścią z nich. Jeśli tak jest to będziesz miał 

okazję przypomnieć je sobie lub odkryć nowy sens w nich - często kolejne czytanie 

potrafi go wydobyć. A nowe treści, które tu znajdziesz być może pomogą ci jakoś - 

zobaczysz sam. 

 

(...) 

 
 
Czas: 
- czas liniowy (wyrażany na osi czasu) jest jednym ze sposobów orientowania się w 

fizycznej rzeczywistości, pewnym punktem odniesienia w niej jak np. temperatura, 

wilgotność, długość i szerokość geograficzna, imieniny danego dnia. Człowiek 

używa go do odróżniania jednego momentu od drugiego przez różną godzinę i datę 

obydwu 



  

- czas liniowy to ludzki sposób postrzegania wieczności. Człowiek podzielił ją sobie 

na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 

- punktualność to szanowanie czasu własnego i innych ludzi 

- historia jest po to, żeby wyciągać z niej wnioski na lepszą teraźniejszość, a nie 

powtarzać się w nieskończoność w złej formie 

- stare czasy nie zawsze są dobre, a zwłaszcza lepsze od dzisiejszych. Są po prostu 

inne, mają swój typowy zestaw cech jak każda epoka, a jeśli już ktoś bardzo chce 

porównać je z dzisiejszymi (o ile da się zrobić to miarodajnie przez tę inność), warto 

przyjąć tu konkretne kryteria. Takie porównanie może ujawnić, że pewne ich cechy 

są gorsze niż nowych, przez co nostalgia za starymi dobrymi czasami zmniejsza się 

lub znika całkiem. Poza tym nie jest tak, że stare czasy bezpowrotnie minęły. 

Minęło tylko trzymanie się większości ich wzorców przez większość ludzi, a jeśli 

ktoś chce doświadczać wybranych cech starych czasów, może swobodnie robić to 

na swój sposób we własnym życiu 

 

(...) 

 

Dbałość: 
- dbanie o daną rzecz, np. samochód, często wymaga regularnych czynności, które 

zabierają dużo mniej czasu i sił niż użytek jej zadbanej dzięki nim. Przykładowo 

kilka napraw w samochodzie, które łącznie trwają 24 godziny pozwala używać go 

bezpiecznie przez rok. 24 godziny stanowi zaledwie 0,27% z 365 dni, więc te 

naprawy dają niewspółmiernie dużo bezpiecznego użytku auta w porównaniu do 

niewspółmiernie mało czasu i sił, które trzeba przeznaczyć na nie. Jest to bardzo 

wiele za bardzo niewiele i warto o to zadbać. 

 

(...) 

 

Katolicyzm i Polska: 
- katolicyzm jest dziś często atakowany czy wyśmiewany, bo jest pewna moda na to i 

bezkrytycznie ulega jej wielu ludzi. Ta religia (pomijając to, jaka jest, a nie ma 

rzeczy idealnych) odegrała jednak ważną rolę w historii i kulturze Polski, więc nic 

dziwnego, że jest nadal ważna dla wielu Polaków 



  

- grup(k)a zbyt zagorzałych katolików jest świetnym pretekstem do postrzegania źle 

wszystkich katolików 

- Wielkanoc i Boże Narodzenie, jedne z najważniejszych świąt katolickich, mają w 

sobie pewne smutne aspekty. W przypadku pierwszego Jezus zmartwychwstaje, 

powstaje z martwych, co jest odniesieniem do śmierci. W przypadku drugiego rodzi 

się na Ziemi, ale w stajni, chłodzie i ubóstwie (mówią o tym m.in. kolędy), co razem 

przywodzi na myśl znów bardziej śmierć niż życie 

- duże święta religijne, zwłaszcza Boże Narodzenie, powinny przynajmniej 

teoretycznie zmieniać coś w życiu człowieka, wnosić w nie jakiś głębszy sens, ale 

często nie robią tego. Kiedy mijają, wszystko znów wraca do normy. Często 

wymagają wielu przygotowań, np. zrobienie jedzenia, posprzątanie i udekorowanie 

domu, kupno prezentów, i wiążą się z dużą presją, żeby wypaść dobrze przed 

gośćmi. Przygotowania potrafią być dłuższe od samych dni świątecznych. Same te 

dni ludzie potrafią spędzać bez głębszego sensu, np. bez refleksji nad ich istotą, 

sobą czy życiem w ogóle, za to w sposób płytki i mechaniczny, np. na rozmowach o 

ogólnych bezpiecznych tematach, narzekaniu czy nawet awanturach 

 

(...) 

 
Ludzie: 
- ludzie często wolą narzekać, użalać się nad sobą, tworzyć wymówki itp. bardziej niż 

osiągać upragnione wyniki 

- jeśli przeciętność jest normą w danej dziedzinie, ludzie ponadprzeciętni w niej 

uchodzą za niezwykłych czy czasem niemalże boskich 

- wielu ludzi powie, że coś jest mądre, piękne czy dobre, ale i tak będzie trzymać się 

rzeczy głupich, brzydkich czy złych. Jest pewna potrzeba doceniania pierwszych 

wzorców, jednak to te drugie mają większe wzięcie w praktyce. Wielu ludzi wybiera 

negatywność bardziej niż pozytywność. Pierwsza zdaje się nawet być dla nich 

swoistą normą, bez której nie da się inaczej 

- wielu ludziom starcza powierzchowny kontakt. Często ogranicza się on do rozmowy 

na bezpieczne i ogólne tematy, np. co słychać, pogoda, polityka, sport, a także 

takich samych czynności, np. picia alkoholu, oglądania telewizji, spędzania czasu w 

knajpach 



  

- głosi się wiele wielkich słów, jednak mało kto trzyma się ich tak samo wielce w 

praktyce 

- jeśli podsunąć komuś rozwiązanie skuteczniejsze niż jego obecne w danej sferze, 

potrafi się unieść tak mocno jakby ktoś chciał mu zrobić krzywdę 

- wielu ludzi wie, że coś im nie służy (np. niszczy ich zdrowie czy nawet zagraża 

życiu), ale i tak nadal trzyma się tego 

- wielu ludzi chce roztrząsać problemy, ale mało kto chce je rozwiązywać 

- życie większości ludzi na danym terenie bywa postrzegane jako jedyne słuszne, 

normalne czy najlepsze tam, a życie inaczej niż jej jako inne (gorsze, dziwne) czy 

wymagające nawrócenia na to jej 

- każde pokolenie korzysta częściowo z dorobku poprzednich, choć czasem może 

mieć wrażenie, że tworzy wszystko całkiem od nowa i ma wielkie zasługi dzięki 

temu 

- człowiek potrafi tępić coś u innych, a choćby od czasu do czasu robić to sam 

- od pewnych ludzi łatwiej dostać krytykę niż pochwałę czy obniżenie na duchu 

bardziej niż podniesienie 

- świadomie kierować własnym życiem wymaga więcej wysiłku niż żyć na autopilocie, 

a że wielu ludziom nie chce się dosyć mocno wysilać, wybierają autopilota 

- wzorce, których trzymają się inni ludzie pasują im w ich życiu. Nie znaczy to, że 

muszą pasować tobie i najprawdopodobniej nie będą, bo każdy człowiek jest nieco 

inny i pasują mu nieco inne rozwiązania, choć w pewnym stopniu pokrywają się z 

rozwiązaniami innych ludzi 

- nie ma sensu spierać się z człowiekiem ślepo zapatrzonym w swoje racje, bo i tak 

będzie obstawać przy nich i nic do niego nie dotrze. Dyskusja ma sens tylko wtedy, 

gdy drugi człowiek jest dosyć elastyczny i otwarty na poglądy inne niż jego 

- niektórzy ludzie (bywa, że w grupach) lubią pastwić się czasem nad kimś, o kogo 

błędzie się dowiadują. Ciekawe jednak, czy sami są bezbłędni i chcieliby być na 

miejscu ich ofiary 

 

(...) 

 

 
 



  

Miary: 
- logika i nauka nie są skutecznymi miarami rzeczywistości w każdej sytuacji. W 

pewnych sytuacjach nie sprawdzają się, a wtedy warto dopełnić je innymi miarami, 

np. intuicją 

- wiele wielkości ma swoją miarę, jednak niektóre wielkości mierzy się w sposób 

zniekształcający ich istotę. Przykładowo miarami zniekształcającymi kobiecość jest 

mierzenie jej tylko/zwłaszcza tym, w jak wysokich obcasach kobieta chodzi czy jak 

wiele golizny pokazuje w lecie tak jakby nie miała zupełnie nic więcej do 

zaoferowania. 

 

(...) 

 

Pieniądze: 
- pieniądz sam w sobie jest neutralny. Zły lub dobry może być natomiast sposób jego 

użycia, a za ten odpowiada człowiek. Pieniądz nie może użyć sam siebie 

- nie każdy chce życia w wielkim dobrobycie, np. z mnóstwem pieniędzy, drogimi 

samochodami, willami, jachtami, pięknymi kobietami czy mężczyznami, choć na 

pierwszy rzut oka może ono wydawać się spełnieniem najskrytszych marzeń 

- prawdziwa frajda z życia używa pieniędzy jako jednego z normalnych środków. Nie 

da się jej w pełni przeliczyć na pieniądze. Życie, w którym chorobliwie liczy się koszt 

każdej kropelki paliwa, soku, okruszka chleba, czekolady czy innych upragnionych 

dóbr szybko staje się zbyt nudne, pozbawione sensu i puste kalkulacyjnie 

- najwspanialsze rzeczy w życiu są bezcenne. Nie da się ich przeliczyć na pieniądze, 

ale pieniądze mogą pomóc ich doświadczyć, zapewnić je i w tym tkwi ich 

wspaniałość 

 

(...) 

 

Plotki: 
- warto uważać, jakie informacje przekazuje się innym ludziom. Jeśli jakaś z nich 

rozejdzie się jako plotka, może dotrzeć do wielu osób zniekształcona jak w głuchym 



  

telefonie, bo prawie każdy po drodze potrafi doprawić ją własnymi szczegółami ku 

większej sensacji. 

 

(...) 

 

Praca: 
- praca fizyczna jest bardziej widoczna niż mentalna (myślenie), jednak ta druga też 

potrafi brać dużo energii i dawać widoczne wyniki 

- robiąc wszystko naraz nie da się zrobić nic. Da się natomiast to zrobić przy 

optymalnej ilości zadań 

- warto jest działać najbardziej naturalnym dla siebie sposobem 

- łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Ale czy nie lepiej postawić znak równości 

łatwości między nimi, tzn. że powiedzieć jest tak samo łatwo jak zrobić? 

 

(...) 

 

Prawda: 
- dlaczego prawda ma być zawsze trudna, gorzka, bolesna, powodować szok 

psychiczny czy inną złą rzecz, a kłamstwo łatwe, słodkie czy przyjemne? Albo 

dlaczego człowiek musi być zawsze nieprzyzwyczajony do prawdy, a 

przyzwyczajony do kłamstwa? Nie musi tak być, bo może też odwrotnie - prawda 

może mieć cechy kłamstwa i być wyborem równym mu, np. tak samo przyjemna jak 

ono albo nawet bardziej przyjemna 

 

(...) 
 

Rozwój: 
- każda wada, słabość itp. to dobry potencjał do zmiany na coś lepszego 

- esencja życia na Ziemi: człowiek jest na niej po to, żeby żyć upragnionym życiem w 

każdej sferze i w pełnym zakresie, a nie przetrwać ciężkie jakoś lub za wszelką 

cenę. Gdy coś przestaje się sprawdzać dla niego, zmienia to na lepsze 

rozwiązanie. Tak objawia się rozwój 



  

- jeśli sądzisz, że w jakimś swoim aspekcie świat jest zbyt niedoskonały, a ty masz 

pomysł na udoskonalenie go tam, zrealizuj ten pomysł. Być może obecnie jako 

jedyny człowiek widzisz taki potencjał do rozwoju, a świat rozwija się tylko dzięki 

takim ludziom 

- trudno jest wyznaczyć granicę, do której człowiek może się rozwinąć. Niektórzy 

ludzie rozwinęli się w pewnych kwestiach tak bardzo, że uchodzą za geniuszy 

- jeśli w danej chwili nie masz lepszego pomysłu na coś niż najlepszy (nawet jeśli 

masz jakieś zastrzeżenia co do niego), to właśnie on jest wtedy najlepszy w niej. 

Nie musisz wtedy szukać jeszcze lepszego 

 

(...) 

 

Rząd i władza: 
- rząd bywa postrzegany jako grupa ludzi, która powinna się troszczyć o każdego 

obywatela bardziej niż on sam o siebie. W praktyce jest często zupełnie inaczej, bo 

rząd dba najbardziej o siebie (jest państwem w państwie bez względu na rządzącą 

partię), a każdy obywatel ma największy wpływ na swoje życie 

- rząd jest odbiciem narodu. To że w polskim rządzie jest tyle kombinatorstwa, 

korupcji czy afer świadczy, że większość polskiego narodu lubuje się w tego typu 

rzeczach. Gdy większość narodu się zmieni, zmieni się i jego rząd 

 

(...) 

 

Siła: 
- nie wymagaj od siebie bycia zawsze silnym. Każdy ma prawo do słabszych 

momentów, byle nie były w nieskończoność 

 

(...) 

 

Szczęście: 
- szczęście jest miarą sukcesu 



  

- wielu ludzi jest tak pochłoniętych pogonią za szczęściem (zwłaszcza tym kiedyś 

tam w przyszłości), że nie pozwala sobie doświadczać go teraz. Gonią za nim 

czasem całe życie, a i tak nigdy nie mogą dogonić 

- nie ma potrzeby robić karkołomnych rzeczy, np. wielkich wyrzeczeń, żeby być 

szczęśliwym. Można doświadczać szczęścia bezwarunkowego, które jest stałe i tak 

naturalne jak np. oddychanie, a poza tym można robić upragnione rzeczy, które 

dokładają się do puli całego doświadczanego szczęścia, ale nie jest ono zależne 

tylko od nich 

 

(...) 

 

Uogólnienia: 
- uogólnienia upraszczają postrzeganie świata, ale i je ograniczają, bo bardzo 

zawężają myślenie. Uogólnienie przedstawia daną kwestię przez pryzmat jednego 

lub niewielu przykładów z bardzo wielu w niej. Z drugiej strony dokładne 

przedstawienie każdego przykładu w niej wymagałoby bardzo dużo czasu i sił 

- realia dotyczą większej części ludzi w danej sferze i na danym obszarze, nie 

wszystkich. Przykładowo w kwestii sytuacji finansowej są osoby bardzo bogate, 

dość bogate, biedne i żyjące w skrajnym ubóstwie. Dwie ostatnie grupy mogą 

stanowić większość w tej sferze, ale tylko większość, nie 100% osób na danym 

obszarze. 

 

Upragnione wyniki: 
- chcieć to móc. Jeśli chcesz, znajdziesz sposób na zrobienie danej rzeczy, a jeśli nie 

chcesz, znajdziesz powód do jej niezrobienia. Chcąc jej dosyć mocno (mocniej niż 

wszystkiego innego w danej sferze) zrobisz ją niezawodnie. Zbędny ci plan B, bo 

plan A jest pewny, co można ująć tak: wiem dobrze, czego chcę i zbędny mi plan B. 

Kluczowa jednak jest tu spójna chęć upragnionego wyniku, a nie rozdarcie 

(niespójna, sprzeczna), że z jednej strony chcesz go, ale z drugiej np. masz 

sentyment do czegoś odwrotnego, żałujesz tego, nie możesz się z tym rozstać 

(szkoda ci to wyrzucić, bo sądzisz, że jeszcze przyda ci się), gloryfikujesz to czy 

uważasz za romantyczne. Słowami można ująć to tak: 

1. chcę tego, ale.../mam to, ale... 



  

2. chcę tego i czegoś przeciwnego jednocześnie. 

Oznaką niespójnej chęci jest przesadne napięcie. Człowiek wtedy chce coś 

zrobić, ale z drugiej strony czuje, że nie może. Potrafi wtedy spiąć się, żeby zrobić 

to na siłę, ale tak często mu nie wychodzi. Rozwiązaniem jest dojść, dlaczego ma 

niespójną chęć danego wyniku i uczynić ją spójną. Może to zrobić np. rozważając 

argumenty za i przeciw niemu - takie porównanie może mu wiele powiedzieć 

 

(...) 

 

- twoje prawdziwe pragnienia naturalnie chcesz spełnić i możesz to zrobić. Nie masz 

tu poczucia musu czy potrzeby sztucznego motywowania się jak w przypadku 

pragnień, których tak naprawdę nie chcesz. Do nich nie masz głowy i nie jesteś do 

końca przekonany. Z kolei na prawdziwych pragnieniach łatwo i przyjemnie jest 

skupiać ci uwagę nawet przez długi czas, a nawet jeśli je odpychasz, one i tak 

regularnie i niestrudzenie wracają do niej. W fizycznej formie poznasz je po tym, że 

rzeczy najbardziej podobne do nich przyciągają ją bardziej i inaczej niż pozostałe 

rozwiązania, np. częściej patrzysz na domy parterowe niż piętrowe, bo w 

pierwszym typie chcesz mieszkać. Warto też dodać, że niespełnianie prawdziwych 

pragnień boli. Dlatego też je spełniaj - po to właśnie są. Ich spełnianie jest naturalne 

- człowiek musi tworzyć na sobie presję, żeby zrobić tylko to, czego tak naprawdę nie 

chce zrobić. Wtedy, żeby cokolwiek z niego wyszło, musi na siebie dosłownie 

naciskać jak trzeba naciskać na tubkę pasty do zębów, żeby można było umyć 

zęby. Z kolei swobodnie robi wszystko to, co tak naprawdę chce zrobić. To samo 

chce wyjść z niego i robi to, jeśli on w żaden sposób nie tłumi tego 

- blokowanie normalnego wyrażania siebie, np. spełniania swoich potrzeb i marzeń 

sprawia, że z czasem potrafią z człowieka wyjść jego najgorsze cechy. Może nawet 

dojść do tego, że (prawie) wszystko/każdy drażni go. Poza tym jeśli normalnie nie 

wyraża siebie, powstałe w ten sposób braki rekompensuje sobie w inny sposób, np. 

obżeraniem się. Dlatego ważne i zdrowe jest normalnie się spełniać 

- jeśli realia/prawdziwe życie blokuje ci spełnienie twoich marzeń, uczyń ich 

spełnienie częścią twoich realiów/prawdziwego życia 

(...) 

- jeśli oczekiwane sposoby dostania upragnionego zawodzą cię, otwórz się bardziej 

na nieoczekiwane. Mogą one okazać się dużo lepsze 



  

- w życiu kierowanym ślepym losem świadome tworzenie własnego życia jest 

zbędne, natomiast w życiu tworzonym świadomie jest konieczne, obowiązkowe. 

Ślepy los jest autopilotem dającym dowolne wyniki, na które człowiek nie ma 

wpływu, więc i nie ma za bardzo kogo/czego winić za nie, a w świadomym życiu 

jest całkowicie odpowiedzialny za wyniki, które dostaje. Jeśli wówczas wini za nie 

kogoś/coś poza sobą, jest to wyraz jego niedojrzałości życiowej 

- co (dany wynik) znaczy dla mnie w 

praktyce/fizycznie/materialnie/namacalnie/widzialnie? 

- świat fizyczny nie jest całkowicie sztywny i niezmienny, jak to przedstawiał Isaac 

Newton. Wówczas wszystko w nim byłoby nie do ruszenia, takie samo od zawsze i 

na zawsze, a tak nie jest, bo jest elastyczny i ciągle się zmienia 

- wielu ludzi doświadcza tak wielu ograniczeń fizycznych, że przez ich sumę tworzy 

się iluzja, że pewne rzeczy są odgórnie niemożliwe fizycznie dla wszystkich. 

Rodząc się na tym świecie i żyjąc tu pewien czas uznają takie ograniczenia za 

sztywną i niezmienną normę, mocno też pod wpływem spuścizny poprzednich 

pokoleń, które miały takie same przekonania. Dla każdego człowieka jest jednak 

możliwe fizycznie to, co sam uważa za takie. Nie musi ulegać iluzji wyżej. To, że 

inni chcą doświadczać ograniczeń w danej sferze, a on upragnionych możliwości 

nie znaczy, że i on musi doświadczać pierwszych. Może wybrać te możliwości 

swobodnie, na równych prawach co ludzie wybierający ograniczenia 

 

(...) 

 

Wyróżnianie się: 
- każdy człowiek w pewien sposób się wyróżnia, tylko jedne sposoby wyróżniania się 

są zauważane przez ludzi bardziej niż inne. Jeśli ktoś wyróżnia się za bardzo, 

niektórzy ludzie chcą nauczyć go moresu i sprawić, żeby nie wychodził za mocno 

przed szereg. Robią to często z zazdrości, bo sami chcieliby tak się wyróżniać, ale 

za bardzo boją się to robić zwłaszcza z lęku, co wtedy inni ludzie powiedzą o nich. 

Jest duży lęk, że będzie to coś złego. Co mówią ludzie jest jednak po prostu tym, co 

mówią ludzie, a nie absolutną i niepodważalną prawdą, z którą na mus trzeba się 

zgadzać. Poza tym każdy mówi coś trochę innego i nie ma tu pełnej spójności. 

 



  

Wyścig szczurów: 
- między wieloma ludźmi jest przesadna rywalizacja, kto lepiej, szybciej, bardziej 

wystawnie, więcej w krótszym czasie, z wyższą pozycją społeczną itd. Ale jaki ma 

ona sens, skoro każdy człowiek jest niepowtarzalny i nie ma jedynego słusznego, 

narzucanego odgórnie wzorca życia dla wszystkich? Po co napędzać taki chory 

wyścig szczurów? 
- wyścig szczurów faworyzuje naj-jednostki, np. najszybsze, najtwardsze, najbardziej 

chamskie, przebiegłe, najlepiej znoszące presję czasu. Na nich potrafi skupiać się 

najwięcej uwagi. One też potrafią najlepiej radzić sobie w życiu, często kosztem 

reszty - ludzi bardziej przeciętnych, którzy są w cieniu, na gorszej pozycji. Co z nią? 

Najczęściej albo jakoś ułoży sobie przynajmniej w miarę godne życie, albo nie i w 

skrajnej sytuacji pogrąży się w nałogach, żeby jakoś znieczulić się na życie, które 

jest dla niej nie do zniesienia. 

 

Zdrowie: 
- ludzie często nie dbają o swoje zdrowie, a gdy ono się pogarsza to dopiero wtedy 

zajmują się nim. Można tu przytoczyć fraszkę „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego: 

 
 

„Szlachetne zdrowie,  
Nikt się nie dowie,  

Jako smakujesz,  
Aż się zepsujesz” 

 
 

Dobrze w tej sytuacji pasuje też powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć”, 

które można by też przeformułować na „najlepiej dbać o zdrowie”. Dotyczy to 

zwłaszcza leczenia chorób w pełni, a nie brania mnóstwa leków, aby natychmiast 

być zdrowym. Organizm potrzebuje trochę czasu na regenerację 

 


